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ATA Nº 24
------ Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze reuniu, em
reunião ordinária, o executivo da Junta de Freguesia, na sala de reuniões, sob a
presidência de Rui Cardoso Maurício, Presidente do executivo, que declarou aberta a
reunião eram dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte ordem do dia: --------------------- Ponto Um – Nona Modificação Orçamental -------------------------------------------------- Ponto Dois – Expediente ------------------------------------------------------------------------- Ponto Três – Diversos ---------------------------------------------------------------------------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes todos os membros que
compõem o executivo desta Junta de Freguesia: -----------------------------------------------

Rui Cardoso Maurício – Presidente ------------------------------------------------------



Alice da Guia Duarte – Secretária --------------------------------------------------------



Albino Máximo Monteiro Gonçalves – Tesoureiro ------------------------------------



Maria da Conceição Gordo Faustino – Vogal ------------------------------------------



Maria de Ascensão Fernandes Miguel – Vogal ----------------------------------------

------ Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro Ponto da ordem do dia – Nona Modificação Orçamental ---------------------- O Tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Nona Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 01.03.01.01.10.01 Membros dos órgãos autárquicos no valor de mil euros
(1.000,00€); -------------------------------------------------------------------------------- 01.03.01.03.09 Seguros no valor de duzentos euros (200,00€); -------------------- 01.03.02.01.05 Alimentação – Refeições confecionadas no valor de trezentos
euros (300,00€); --------------------------------------------------------------------------- 01.03.04.08.02 Outras no valor de dois mil e duzentos euros (2.200,00€); ------ 02.01.01.13 Subsídio de refeição no valor de cem euros (100,00€); -------------- 02.01.03.01 Encargos com a saúde no valor de cem euros (100,00€); ----------- 02.01.03.09 Seguros no valor de duzentos euros (200,00€); ------------------------ 02.02.01.08 Material de escritório no valor de duzentos euros (200,00€); ------ 02.02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas no valor de duzentos e
cinquenta euros (250,00€). --------------------------------------------------------------------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores nas seguintes rubricas: ---------------- 02.01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação no valor de quatro mil
quinhentos e trinta euros (4.530,00€); -------------------------------------------------
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 02.01.02.04 Ajudas de custo no valor de vinte euros (20,00€). -------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a nona modificação orçamental
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo Ponto da ordem do dia – Expediente ----------------------------------------- E-mail datado de 03/12/2014 registado com o nº 1200 da ANAFRE- Associação
Nacional de Freguesias com o apoio da Delegação Distrital e Santarém. O
Presidente informou que esteve presente com o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Cláudio Palmeirão e o Tesoureiro, Albino Gonçalves, na Ação de
Formação em Fazendas de Almeirim. O executivo tomou conhecimento. -------- E-mail datado de 04/12/2014 registado com o nº 1204 da Tipografia Central do
Entroncamento. O Presidente informou que comparando os valores com a
empresa à qual foi pedido também orçamento, optou por adquirir quinhentos
calendários à Tipografia Central do Entroncamento, no valor total de cento e
trinta e cinco euros (135,00€), com IVA incluído, por o valor ser inferior. O
executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------------------------------- E-mail datado de 05/12/2014 registado com o nº 1213 e e-mail datado de
09/12/2014 registado com o nº 1224 da DGAL – Direção Geral Autarquias
Locais. O Presidente informou que a correspondência foi enviada por lapso,
como pode ser verificado, no conteúdo do e-mail registado com o número mil
duzentos e vinte e quatro. O executivo tomou conhecimento. ---------------------- E-mail datado de 09/12/2014 registado com o nº 1215 da AEDREL- Associação
de Estudos de Direito Regional e Local. O executivo deliberou informar que
lamenta, mas por motivos orçamentais, não irá participar na assinatura da
revista. -------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 09/12/2014 registado com o nº 1216 da empresa GIGASTAR –
Comercio Internacional Lda. (Jing Jing Chen). O executivo deliberou
questionar a empresa se os dispensadores de sacos higiénicos poderão ser
expedidos à cobrança ou por qualquer outro meio viável. -------------------------- E-mail datado de 09/12/2014 registado com o nº 1218 da empresa Projeto Zero.
O executivo tomou conhecimento do orçamento apresentado pela empresa, para
a execução de quinhentos calendários, no valor de cento e cinquenta e nove
euros e noventa cêntimos (159,90€) com IVA incluído. Verificando que estes
ficariam mais dispendiosos que a opção tomada pelo Presidente (Tipografia
Central). --------------------------------------------------------------------------------------
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 Oficio nº 126/2014 datado de 09/12/2014 registado com o nº 1221 da
Assembleia de Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. O Presidente
irá estar presente junto com o executivo, na sessão da Assembleia de Freguesia,
marcada para o próximo dia dezoito de dezembro. ----------------------------------- Oficio S/N datado de 05/11/2014 registado com o nº 1222 do Partido Socialista.
O executivo deliberou conceder a sala de sessões, para a realização de um
debate, com custos, para o dia dezassete de dezembro pelas vinte e uma horas,
uma vez estar disponível na data e horário pretendido, ----------------------------- E-mail datado de 09/12/2014 registado com o nº 1225 da CARITAS
Entroncamento. O executivo deliberou agir em conformidade. -------------------- E-mail datado de 10/12/2014 registado com o nº 1228 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Rodrigo Bertelo). O Presidente informou que esteve presente. –
 E-mail datado de 10/12/2014 registado com o nº 1229 do CERE – Centro de
Ensino e Recuperação do Entroncamento. O Presidente informou que o
inquérito de Satisfação dos Parceiros, já tinha sido preenchido e enviado. O
executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------------------------------- E-mail datado de 11/12/2014 registado com o nº 1236 do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da verba
transferida para a Freguesia, por parte do IEFP, relativa ao processo zero trinta e
dois /CEI/dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------- E-mail datado de 10/12/2014 registado com o nº 1237 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que vai estar presente
na reunião do CLASE junto com a Vogal do Executivo Conceição Faustino, no
próximo dia dezanove de dezembro. ---------------------------------------------------- E-mail datado de 11/12/2014 registado com o nº 1244 da Associação de Pais e
Amigos EB1 Nº1 Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente, na
Festa de Natal, junto com o Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio
Palmeirão. ---------------------------------------------------------------------------------- Oficio nº 8724/2014 datado de 03/12/2014 registado com o nº 1247 da DGAI –
Direção Geral de Administração Interna. O executivo deliberou agir em
conformidade com o solicitado. --------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 05/12/2014 registado com o nº 1250 do Agrupamento de
Escolas Cidade do Entroncamento. Por motivos de agendamento o Presidente
não vai poder estar presente na tradicional Ceia de Natal do Agrupamento, no

94

próximo dia dezassete de dezembro, pelo que a Freguesia será representada pela
Secretária, Alice Duarte e pela Vogal Conceição Faustino. ------------------------- E-mail datado de 12/12/2014 registado com o nº 1251 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Secretaria). O Presidente por motivos pessoais inadiáveis, não
poderá estar presente, no Conselho Municipal de Segurança, delegando a
representação da Freguesia na Secretária, Alice Duarte e na Vogal Conceição
Faustino. ------------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 13/12/2014 registado com o nº 1254 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento do envio
de minuta de contrato de Conceição Nunes Tomás Alexandre, relativo ao
processo quatrocentos e doze/CEI/dois mil e catorze. -------------------------------- E-mail datado de 13/12/2014 registado com o nº 1255 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento do envio
de minuta de contrato de Ana Luísa Nunes Correia, relativo ao processo
quatrocentos e doze/CEI/dois mil e catorze. ------------------------------------------- E-mail datado de 13/12/2014 registado com o nº 1256 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento do envio
de minuta de contrato de Lyubov Kurta, relativo ao processo quatrocentos e
doze/CEI/dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------- E-mail datado de 13/12/2014 registado com o nº 1257 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento do envio
de minuta de contrato de Maria de Fátima Simões Godinho, relativo ao processo
quatrocentos e doze/CEI/dois mil e catorze. ------------------------------------------------- Terceiro Ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O Presidente propôs que o abono para falhas passasse a ser o estipulado por lei,
oitenta e seis euros e vinte e nove cêntimos (86,29€). A Secretária Alice Duarte e a
Vogal Conceição Faustino questionaram se os valores das receitas comportavam esse
valor. O Tesoureiro, Albino Gonçalves, respondeu que os valores a terem em conta será
a totalidade do orçamento e não só as receitas diárias. O Executivo deliberou por
unanimidade, que o abono para falhas no ano dois mil e quinze será o estipulado por lei,
oitenta e seis euros e vinte nove cêntimos (86,29€). ------------------------------------------------- O executivo deliberou oferecer uma lembrança de Natal às funcionárias Teresa e
Adelina, até ao valor de cem euros (100,00€). Deliberou ainda oferecer uma lembrança
ao Murcela, funcionário da Câmara Municipal do Entroncamento, que acompanha as
Sessões da Assembleia de Freguesia, ao longo do ano, no valor de oitenta euros
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(80,00€), e oferecer uma pequena lembrança à funcionária desta Freguesia, através de
CEI- Património, Patrícia Pereira, até ao valor de quarenta e quatro euros (44,00€). ----------- Deliberou ainda o executivo oferecer um bolo-rei a cada elemento da Assembleia
de Freguesia, executivo e funcionárias, fabricado na Pastelaria Astro Azul, no
Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente propôs que a cerimónia de abertura da Exposição de Pintura, no
próximo dia vinte e dois de dezembro, fosse pelas dezassete horas e se fizessem alguns
convites à Câmara Municipal (Presidente, Assessor e vereadores), elementos da
Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia. O executivo concordou e deliberou
efetuar um porto de honra. ------------------------------------------------------------------------------ Foi deliberado pelo executivo que os serviços da Freguesia estariam encerrados no
vinte e quatro de dezembro e dia trinta e um de dezembro de dois mil e catorze. --------------- O executivo deliberou adquirir um computador portátil até ao valor de setecentos
euros (700,00€). ------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente informou que conforme o deliberado na ata número vinte e dois, de
dezoito de novembro de dois mil e catorze, páginas oitenta e três e oitenta e quatro,
foram adquiridos livros e chocolates para oferta aos participantes do Concurso “Sagrada
Família”, no valor de cem euros e trinta cêntimos (100,30€), cuja exposição de
presépios, está a decorrer na sede da Freguesia até ao dia nove de janeiro de dois mil e
quinze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Conforme deliberado na ata número vinte e um, do dia quatro de novembro de
dois mil e catorze, página setenta e oito, o Presidente informou que a Ceia de Natal para
os quatro elementos em serviço na PSP e para os seis elementos em serviço nos
Bombeiros Voluntários do Entroncamento, ficou no valor de cento e quarenta euros
(140,00€). -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram
dezanove horas e quinze minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim Teresa Maria Almeida da
Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

